
Zahradník Šikula radí… 

Letošní dovolená bude na zahradě… 

Většina z nás letos na dovolenou u moře nejspíše rezignuje a bude raději prozkoumávat naše 

končiny, inu proč ne, naše krajina je krásná a určitě není nutno nad ní ohrnovat nos. Pokud 

jste ale smutní z toho, že letos se v moři nejspíše nevykoupete, nezoufejte, je tady jedno 

řešení. Pokud máte zahradu, nebo alespoň balkón, můžete svoji „exotickou“ dovolenou strávit 

pěkně v pohodlí domova. K navození té správné prázdninové atmosféry vám mohou 

dopomoci také rostliny, které u nás již natolik zdomácněly, a málokdy si uvědomíme, že 

jejich domovem jsou daleké kraje. 

Máte-li ke zvelebování pouze balkon nebo terasu, i to bohatě postačí. Mobilní zeleň neboli 

rostliny v nádobách vám zde prokáže stejnou službu, jako ve velké zahradě. Záleží jen na vaší 

fantazii. Tak jdeme na malou přehlídku exotických krásek. 

Bougainvillea – bugénvilea 

Tato řídce trnitá liána, která dorůstá délky až 10 m je k vidění snad všude ve Středomoří, ve 

Španělsku, Řecku ani v Itálii rozhodně nechybí a zde roste spíše jako plevel. Dříve bylo 

naprosto nemyslitelné, aby tato krasavice rostla v našich podmínkách, ale sen se stal 

skutečností. Takže dnes je běžné, že tato popínavá dřevina krášlí pergoly, stěny, ploty nebo 

zdi. Jediné, co zatím úplně nezvládá je naše zima, proto ji buď dobře zazimujte, nebo ji na 

zimu přeneste do místnosti, kde nemrzne. Kvete velmi dlouho zajímavými květy, které jsou 

tvořeny barevnými listeny. Pokud si bugénvileou necháte porůst pergolu nebo treláž poblíž 

sezení, v ruce budete držet nějaký dobrý drink a vhodnou knihu, malinko přimhouříte oči,  

rozhodně vám to dopomůže k pocitu, že jste na zahraniční dovolené u moře. 

Palmy 

Existuje řada druhů, které jsou mrazuvzdorné, takže nemusíte řešit, kam s nimi na zimu, a 

díky kterým bude vaše koupání v bazénu o to lepší. Palmy vždy dodají vaší zahradě tropický 

vzhled, a pokud jich vysadíte více k sobě, můžete si vytvořit svoji soukromou oázu, kterou 

když doplníte o písek, budete jako na pláži v Karibiku. 

Trachycarpus fortunei – jedna z nejoblíbenějších, nejodolnějších a nejběžněji pěstovaných 

palem u nás. Pochází ze střední a severovýchodní Číny. Má velké, tmavě zelené vějířovité 

listy o průměru až 110 cm, které vyrůstají z pevného kmene. Ve své domovině dorůstá do 

výšky 15 m, u nás počítejte s výškou kolem 2 - 2,5m. Zvládne teploty až -17°C, ale raději to 

nepokoušejte a při větším mrazu ji zazimujte. 

Phoenix canariensis – datlová palma je jednou z celosvětově nejvíc pěstovaných palem a 

setkáte se s ní asi v každé hotelové zahradě v zahraničí. Dobrá zpráva je, že ji můžete mít 

doma i vy. Její okrasná hodnota je nedocenitelná, pochází z Kanárských ostrovů, odkud se 

rozšířila do celého světa. Krásně se bude vyjímat poblíž bazénů, vířivek, teras, 

pergol..Potřebuje dostatek světla a slunce a co se nízkých teplot týče, klesne-li teplota pod -5 

°C, raději ji zazimujte či přeneste do mrazuprosté místnosti.  



Oleandr – dalším adeptem je tato stálice všech teras a slunných balkonů, ve Středomoří 

z nich mají dokonce živé ploty, vy si ho můžete vysadit buď přímo do půdy, nebo do větší 

nádoby. Dorůstá až 3m, potřebuje hodně slunce a stále vlhkou půdu, jinak špatně roste i kvete. 

Na zimu jej raději přeneste někam do tepla, i když krátkodobě snáší teploty pod bodem 

mrazu. Jen pozor na něj, je jedovatý! 

Mandevilla – také pod názvem Dipladénie, tuhle popínavou rostlinu opravdu musíte mít, je 

nádherná. Její květy jsou velké, červené, růžové nebo bílé a kvete poměrně bohatě. Na 

pěstování je nenáročná a pokvete vám až do podzimu. Vysaďte ji opět na balkóny, terasy, 

k sezení, na pergoly..uvidíte, že si ji zamilujete. 

Ginkgo biloba – jinan dvojlaločný, určitě všichni znáte jako základní surovinu v přípravcích 

na podporu paměti nebo na prokrvení končetin. Ale my si ho dnes představíme jako jediného 

zástupce svého rodu, který pochází až z druhohor a může vám úžasně doplnit vaši zahradu. 

Jinan je tak trochu rarita..je to vlastně přechod mezi jehličnany a listnatými stromy, protože 

jeho list, který je pro něj tak typický, je vlastně jehlice roztažená do plochy. Nejvhodnější je 

kultivar ´Mariken´, který bez problémů zvládá i naše zimy a máme ho již několik let 

vyzkoušený na zahradách našich zákazníků. Vysaďte si ho tedy k terase, sezení, zkrátka 

někam, kde na něj dobře uvidíte, je totiž nač se dívat. Vyzkoušejte.. 

Olivovník – pokud jste každým rokem navštěvovali olivové háje na některém z řeckých 

ostrovů a letos vám to zkrátka nevyjde, pořiďte si pár olivovníků k vám na zahradu. Dnes lze 

zakoupit již pěkně rostlé jedince, takže s trochou fantazie a vhodným uspořádáním si pod nimi 

budete připadat jako v pravém olivovém háji, jen na zimu je přeci jen přeneste někam, kde 

nemrzne. 

Asfodelka je suchomilná trvalka pocházející ze Středomoří. Vyroste až do výšky 1 m, dobře 

snáší horko (takže na léto je to značka ideál), je zelená celý rok a hlavně, nechutná slimákům. 

Snáší mráz až do -20°C. Je velmi krásná a určitě vám k navození pocitu, že jste někde 

v zahraničí, pomůže. Opět ji vysaďte poblíž sezení. 

Pokud chcete nějakým způsobem vylepšit okolí bazénu, krom výše zmíněných rostlin 

v podobě palem či oleandrů, nezapomeňte dostatek levandule (nejen klasické, ale především  

její příbuzné levandule korunkaté nebo také francouzské, která má přeci jen větší nádech toho 

moře), travin jako je dochan, kavyl, kostřava a hodně tymiánu a mateřídoušky, pro jejich vůni. 

 

Přeji vám všem krásné léto, moře zážitků a hlavně, pevné zdraví. 

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D. 
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